Tampereen Napapiiri ry 2006-

Kuva: Saana Monthan.
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Välipalahetki.
Vuonna 2006 Napapiirin hakemus yhdistysrekisteriin hyväksyttiin. Tampereen Napapiiristä tuli
rekisteröity yhdistys. Tämä ei kuitenkaan välittömästi muuttanut toimintaa, joka jatkui enimmäkseen entiseen mallin. Kaikkia ryhmiä vetivät vapaaehtoiset vetäjät, ja kokouksia pidettiin alkuun
vain pari vuodessa. Vuonna 2007 yhdistyksessä
toimi vuoden verran toiminnanjohtajana Hanna
Hirvonen. Hanna itse muistelee, että titteli annettiin, jotta hallituksen ulkopuolisella ”jokapaikanhöylällä” olisi jokin uskottavalta kuulostava virallinen asema.

Tampereen Napapiirin historiaa

Vähitellen yhdistys kasvoi, samoin toimijoiden
määrä. Käyttäjämäärän kasvun myötä tuli tarpeelliseksi pitää yllä tarkkaa kalenteria ryhmien ja
yksityisten käyttäjien tilavarauksista, ettei tiloihin
pyrkisi yhtä aikaa useita ryhmiä. Talouden kasvaessa oli tarpeen tarkentaa kirjanpitoa tulojen ja
menojen seuraamiseksi. Vähitellen päästiin vakavaraiseen tilanteeseen, jossa aktiivien ei enää tarvinnut auttaa laskujen maksua omasta pussistaan.

2007
• Kaikki ryhmät ja kurssit pidetään vapaaehtoisvoimin
• Hallituksen lisäksi toiminnanjohtaja Hanna
Hirvonen
• Ryhmiä mm. jooga, äiti-lapsitanssi, synnytysvalmennus, muskarit
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Ihmisten kohtaamisen lisäksi mieleen on jäänyt
etenkin pitkän vessajonon ja kahden puolen välillä ramppaamisen pysäyttänyt vessaremontti
[vuonna 2008], jossa pienelle puolelle tuli oma
vessa ja salin puolella korkeiden portaiden päässä
oleva jännittävä valtaistuin vaihtui normaalikorkuiseksi vessaksi, johon pääsee helpommin lasten kanssa. Napislaisten porukalla, tietysti lapset
mukana keikkuen, järjestettiin ja saatiin aikaan
monenlaista tapahtumaa ja tempausta kuten kestovaippahulinoita ja teemailtoja eri aiheista.

Maisa Nevalainen, pj 2007-2009
“Päädyin Napapiirille, kun nettikaveri suositteli
odottajien porukassa Hannan synnytysvalmennusta. Mekin kävimme valmennuksessa ja tykästyimme paikkaan. Myös neuvolassa suositeltiin
meille Napapiiriä. Pian olinkin mukana vetämässä
ryhmiä ja suunnittelemassa uutta toimintaa.

On ollut upeaa kulkea yhdessä matkaa toisten
perheiden kanssa, todistaa uusien vauvojen syntymää ja jakaa iloja ja suruja pienokaisten kasvuun
ja kehittymiseen liittyvissä asioissa, sekä pohtia
vanhemmuutta monesta eri näkökulmasta. Kohokohtia on ollut positiivinen palaute Napapiirin
toiminnasta ja tarpeellisuudesta, esimerkiksi kun
eräs äiti kertoi imetystukitoiminnassa saatujen
lohduttavien sanojen vaikuttaneen hänen itseluottamukseensa äitinä vaikka asiat eivät sujuneet
kuten hän olisi toivonut.

• Syksyllä aloittaa perjantain perhekahvila
• Hallitus kokoontuu kerran, yhdistys kahdesti

Aktiiviaikanani yhdistyksen rahatilanne vakiintui
niin, ettei vuokranmaksupäivän lähestyessä enää
tarvinnut kerätä ylimääräistä kolehtia. Pankkikin
hoksattiin kilpailuttaa säästäen palvelumaksuissa ja tilin hoitaminen oli helpompaa, kun pankin
vaihdon myötä pankkitunnukset eivät olleet enää
sidoksissa kenenkään yksityiseen tiliin. Ennen nykyistä some-aikaa yhteydenpito ja asioiden hoitaminen netissä helpottui, kun perustimme keskustelufoorumin raskaiden sähköpostilistojen tilalle.

Napapiiri on aina ollut paikka, jonne on helppo
tulla ja jossa voi virkistäytyä ja harrastaa pienokaisten kanssa. Kävijät ovat ihanaa porukkaa! Olisi
upeaa jos joku keksisi, miten saada myös isommat
lapset viihtymään Napiksella samaan aikaan kun
vauvat ovat valloittaneet lattian ja aikuiset rohmunneet tyynyt kasasta. Terkkuja kaikille, Napiksella nähdään!”
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Napis netissä
Napapiiri on elänyt alusta alkaen nettiaikaa, ensin lapsiperhe.net-tunnuksen alla, kunnes vuonna
2009 käyttöön otettiin tuttu verkkotunnus www.
tampereennapapiiri.fi. Muutenkin Napapiirin viestinnässä tapahtui vuonna 2009 suuria muutoksia,
kun käyttöön tulivat sähköinen varauskalenteri,
nykyinen sähköpostiosoite ja sisäinen keskustelufoorumi. Uusien nettisivujen suuri etu oli ajantasaisuus: paperisten esitteiden ei tarvinnut olla niin
tarkkoja, kun tiedot löytyivät helposti netistä.

Nettisivujen ilmettä vuodelta 2006

Jäsenten keskinäinen keskustelufoorumi oli alkuun hyvinkin aktiivinen. Yhdistysasioiden hoidon lisäksi siellä vaihdettiin kuulumisia ja käytiin
kirpputorikauppaa. Tuon ajan aktiivit Katri ja Petra muistelevat, että foorumilla pidettiin jopa yksi
hallituksen kokous, jota jäsenet voivat seurata
reaaliajassa. Sittemmin keskustelufoorumista on
luovuttu, ja sen tilalla käytetään erilaisia Facebook-ryhmiä sekä hallituksen omaa sähköpostilistaa.
Kuvassa näkyy kuinka Napapiirillä toimitaan: Joku
ompelee (pöydän ääressä, lapsi kantorepussa selässä), toinen suunnittelee/piirtää kaavoja lattialla, kolmas avustaa, neljäs ruokkii lastaan. Kaikki
sulassa sovussa. Tästä jäi kytemään ajatus ompelupiiristä, ryhmästä joka säännöllisesti kokoontuisi
ompelemaan ja viettämään aikaa yhdessä. (Teksti:
Petra Höglund, Raportti Tampereen Napapiiri ry:n
hankinnoista 20.8.2009, liittyen Tampereen kaupungin ilmastokampanjan avustukseen)

Tampereen Napapiirin historiaa

Hanna Hirvosen synnytysvalmennuskurssilla harjoiteltiin kumppaniin tukeutumista ja synnytyslaulantaa. Tiia
Kauppinen vatsatanssitunneilla vauvat kulkivat matkassa kantoliinoissa.
-Nuppu

2008
• Y-tunnus (2209228-4)
• Putkiremontti, jonka yhteydessä salin puolen
wc:n uusiminen ja kahvilan puolelle oma wc
• Nykyinen jäsenkortti
• Kävijäseuranta alkaa
• International Parents aloittaa nimellä Foreign
Mothers
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tunnelmissa. Tarkoituksena oli saada näkyvyyttä
ja kävijöitä, tietoa vertaistoiminnasta kaikkien
ulottuville.

Katri Inkinen, pj 2010-2011
”Tulin Napapiirille esikoisen odotusaikana Hannan
pitämään kestovaippainfoon. Menin vahingossa
väärälle puolelle, Napapiirillä oli silloin myös kahvion puoli [nykyinen Ajaton tila] käytössä, ja siellä
oli Kestovaippahulinoiden suunnittelu menossa. Jäin hetkeksi istumaan ja kiinnostuin. Vauvan
synnyttyä aloin käydä Vauvakahvilassa, jonka vetämistä sitten jatkoin kun edellinen vetäjä lopetti.
Hallitukseen tulin vuoden 2009 keväällä alkuun
kalenterivastaavaksi.

Tuolloin Napapiiriin liittyi tosi paljon uusia jäseniä,
niin paljon ei ole tullut sitä ennen eikä sen jälkeen.
Esittelimme Napapiiriä kahtena vuonna peräkkäin
Muksumessuilla, ja vuonna 2010 pidettiin ensimmäiset Avoimet ovet Napapiirin 10-vuotisjuhla-

• Tutustumisretki Turun Mammakeitaalle
• Työharjoittelija PIRAMK:sta kolmen kuukauden
ajan
• Ryhmiä mm. kotioppijat, vauvahieronta, lattaritanssit, doulaillat
Toiminta-avustus Tampereen kaupungilta: 500e

Noihin aikoihin myös lainaamot aloittivat toimintansa Napiksella ja tiedotusta paransivat uudet
nettisivut. Avoimet ovet muuttuivat vuosittaiseksi
perinteeksi. Taloudenpitoa kehitettiin kasvavan
yhdistyksen tarpeisiin ja kalenteria piti alkaa pitää
tarkasti varausten määrän kasvaessa. Kiinnostus
Napapiiriä kohtaan kasvoi ja tilan yksityisvarauksia
alkoi tulla enemmän. Hallitustoimintaakin koetettiin kovasti markkinoida kaikille avoimena.

Kävijöissä oli paljon esikoisen äitejä, erityisesti
vauvakahvilassa. Useamman lapsen kanssa käyneistä monet jäivätkin aktiiveiksi, ehkä siksi, että
heillä on tullut käytyä Napiksella jo niin kauan.
Napapiiristä on liikkunut monenlaisia käsityksiä,
mutta todellisuudessa Napapiirillä on aina ollut
avoin ja suvaitsevainen ilmapiiri.

Napapiiri voisi jatkossa lisätä tiedotusta kaupungin suuntaan ja tehdä enemmän yhteistyötä julkisten toimijoiden kanssa. Toivottavasti Napapiirin
omaleimaisuus ja lämminhenkisyys säilyvät. Jatkakaa hyvää työtä, mutta muistakaa myös tasapaino: kenellekään ei pidä tulla liian suurta kuormaa
toiminnasta.”

14

Talouden tukipilarit
Napapiirin taloudelle tervetulleita muutoksia ovat
olleet yhteisöjäsenyyden ottaminen käyttöön ja
Napapiirin toisen puolen alivuokraaminen. Napapiirin pieni ”kahvion puoli”, johon kuljetaan nykyisen Napapiirin salin viereisestä ovesta, vuokrattiin
yrittäjille vuonna 2012. Tilassa on jo jonkin aikaa
toiminut Ajaton tila -yritys. Napapiirin yhteisöjäsenet saavat jäsenmaksunsa vastineeksi mainostilaa Napapiirin tiloissa ja nettisivuilla, mutta tärkein
syy liittymiseen lienee Napapiirin toiminnan tukeminen.

Uusi keittiönurkkaus.

”Onko nämä varmasti kaikettomia?” -Allergisen lapsen vanhemman kysymys Napapiirin
kahviossa.

Tampereen Napapiirin historiaa

Kahvimaksupurkkiin kilahtavat kolikot kävijöiltä
tuottavat edelleen suuren osan Napapiirin tuloista ja pitävät yhdistyksen toimintaa yllä. Voittoahan
yhdistys ei voi tuottaa, vaan kaikki saatava raha
käytetään toimintaan: vuokranmaksuun, esitteiden painamiseen ja postituksiin, kekseihin, vessapaperiin...
Napapiirillä pistettiin muistaakseni v. 20042005 pystyyn kestovaippapiiri. Silloin alkuinnostus oli suuri ja tapaamisissa kävi porukkaa
mukavasti. Keräsimme näytekassin vaippoja,
nukkekin saatiin haalittua jostain, ja niin sitten
innostuneena levitimme kestoilun ilosanomaa
eteenpäin. Vasta ryhmän vetämisen myötä innostuin Napiksesta enemmän ja tajusin, että
paikka pyörii oikeasti vapaaehtoisvoimin, jolloin tuntui paljon mielekkäämmältä luututa
lattiaa tapaamisen jälkeen ja pyöräyttää välillä käsipyyhkeitä kotona pesukoneessa. Silloin
elettiin varsinaisella pihistely-linjalla, imuri oli
saatu lahjoituksena jostain ja oli suuri mysteeri, kuinka se ylipäätään toimi. Istumatyynyihin ommeltiin päällisiä vanhoista lakanoista.
Yahoon keskusteluryhmässä tiedotettiin Napapiirin asioista ja huhuiltiin mm. porakonetta (ja käyttäjää), jolla saataisiin seinään proput
peiliä varten. Napapiirin hulinoissa oli tunnetusti paras hinta-laatusuhde leivonnaisten
suhteen köyhälle opiskelijaäidille, ja usein kävi
niin, että hulinoiden jälkeen järjestäjät popsivat
loput herkut parempiin suihin. Mokkapaloja ja
suklaakakkuja edelleen kaiholla muistellen…
-Tanja

2009
• nettisivu-uudistus ja verkkotunnus www.tampereennapapiiri.fi
• keskustelufoorumi perustetaan
• Facebook-ryhmä Tampereen Napapiiri ry perustetaan
• Tampereen kaupungin ilmastokampanjasta
340 euron avustus, jolla hankitaan roskisvaunu ja
käytetty ompelukone
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Napapiirin kävijöissä on ollut aika paljon esikoisen äitejä ja yhden lapsen kanssa kulkijoita, joilla
isompi lapsi on ollut ehkä koululainen. Opiskelijoita on joukossa aika paljon. Napikselta haetaan
usein kannustusta ja vertaistukea: vertaillaan neuvolasta saatuja ohjeita ja omia vauvanhoitokäytäntöjä vinkkien toivossa.

Napapiiristä on kautta aikojen liikkunut erilaisia
ennakkoluuloja. On uskottu, että Napapiirillä ei
käy korkeasti koulutettuja, tai että kaikilla kävijöillä on lapset kestovaipoissa ja intohimoinen
suhtautuminen imetykseen. Olen omalta osaltani
yrittänyt purkaa Napiksen kävijöihin ja ilmapiiriin
liitettyjä ennakkoluuloja. Todellisuudessa kaikki
ovat tervetulleita. Napapiirillä on ihana boheeminen vapaus olla sitä mieltä mitä on.

Petra Höglund, pj 2012
”Kävin Napapiirillä ensimmäistä kertaa kolme päivää ennen esikoiseni syntymää Kestovaippayhdistyksen vaipatusinfossa. Esikoisvauvan kanssa
kävin sitten Kengurupiirissä, nykyisessä Vauvakahvilassa. Vuonna 2009 tulin hallitukseen sihteeriksi
ja olin hallituksessa mukana viime vuoteen saakka. Vuoden 2012 toimin yhdistyksen puheenjohtajana.

• Mukana Muksut-messuilla
• Vastuullisen ja ekologisesti kestävän toiminnan
Edesvastuu-palkinto 400 e
• 200 jäsenen raja rikki
• Ensimmäinen kesäpuistokahvila Sorsapuistossa
• Varainhankintaa mm. villahousujen neulomisella
ja myynnillä

Napapiiri ei olisi sama asia, jos sillä ei olisi omaa
tilaa. Talkoot ja kotikutoisuus on osa Napapiirin
”juttua”. On myös kivaa, että Napiksella toimii
aktiivisia samanhenkisiä yhdistyksiä. Toiminnan
kasvattaminen ei ole niin tärkeää kuin kävijöiden
innostus ryhtyä tekijöiksi, järjestämään toimintaa
ja vetämään ryhmiä. Innostukaa kävijät ottamaan
vastuuta, uskaltakaa tarttua pieneenkin toimeen!
Toiminta saa näyttää tekijöiltään. ”

• Ryhmiä mm. luonnonlapset, kengurupiiri, feministivanhemmat, kasvisperheet, neulekahvila, synnytysvalmennus, hypnoosivalmennus, Aktiivinen
synnytys ry:n synnytyspelkoryhmä
Toiminta-avustus Tampereen kaupungilta: 800e
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Viimeisimmän remontin valmistuminen - eli keittiön ja lattian uusi ilme - oli hienoa ja helpottavaa.
Toinen erityisen ihana juttu oli viime kesän yhteistyöseminaari Napapiirin ystäväyhdistysten Turun
Mammakeitaan ja Joensuun Liekun kanssa. Oli
inspiroivaa tavata aktiiveja ja kuulla, miten samantyyppistä toimintaa järjestetään muualla.

Tuikku Pirhonen, pj 2013“Olin vuosia tiennyt Napapiirin olemassaolosta
ja kuullut siitä hyvää kavereilta, mutta varsinaisesti tulin sinne seuraavien lasten odotusaikana
synnytykseen liittyviin ryhmiin ja valmennuksiin.
Vauvojen synnyttyä aloin käydä heidän kanssaan
vauvakahvilassa ja perhekahvilassa, joiden kautta
kiinnostuin yhdistyksestä muutenkin.

Viime aikoina on enimmäkseen jatkettu aiemmilta
vuosilta tutulla linjalla. Tilaa on saatu kunnostettua aiempia vuosia enemmän ja ohjelmapuolella
on tauon jälkeen taas monipuolisesti liikuntamahdollisuuksia. Erilaisia yhteistyökuvioita on käynnistelty moneen suuntaan. Jotain on jo tehtykin
monien tamperelaisten yhdistysten ja lapsiperhetoimijoiden kanssa.

Tampereen Napapiirin historiaa

Napapiiriltä haetaan uusien tuttavuuksien lisäksi
myös tietoa synnytykseen valmistautumisesta ja
tietyistä lastenhoitokäytännöistä, kuten imetyksestä, sormiruokailusta tai lasten ergonomisesta
kantamisesta. Niistä meillä onkin melkoisesti tietoa sekä kirjastossa että toimijoilla. Tyypillinen
kävijä on ehkä utelias ja mieleltään avoin sekä ymmärtäväinen myös muiden perheiden ratkaisujen
suhteen.

Napiksella voisi olla nykyistäkin monipuolisemmin vertaisryhmiä ja ohjelmaa. Kuka tahansa voi
Napapiirillä kokeilla järjestää melkein minkälaista
ryhmää tahansa, joten toivoisin kävijöiltä uusia
ideoita toimintaan. Eniten toivon, että Napapiirillä
säilyy sen oma henki: iloinen, ymmärtäväinen ja
auttavainen tunnelma.“

2010
• 53 uutta jäsentä
• Yhteisöjäsenyys mahdolliseksi
• Kantoliinalainaamo perustetaan
• TENS-laitteen vuokraus alkaa
• Ensimmäiset Avoimet ovet 1.9.2010
• Nykyinen toimintaesite
Toiminta-avustus Tampereen kaupungilta: 1000e
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Pikkutaaperoiden leikkejä Napapiirillä.

Yhden kevään kävin Napapiirillä kahdesti viikossa ”päivähoidossa” kaksosvauvojeni kanssa. Napiksen vauvakahvila ja perhekahvila olivat pitkään ainoat
paikat, joihin uskalsin lähteä yksin vauvojen kanssa. Kaksoset osallistuivat
Hannan muskariin ekaa kertaa kahden
kuukauden iässä. Ei meillä Napiksellakaan aina niin sujuvasti mennyt, mutta
ryhmistä löytyi joka kerralla apukäsiä ja
sympatiaa. Oli ihanaa päästä ihmisten
ilmoille vaativasta vauva-arjesta huolimatta sellaiseen paikkaan, jossa ei katsota pahalla, jos vauvalla (tai äidillä) on vähän hankala päivä. Sain kahviloista myös
vinkkejä imetykseen, sormiruokailuun ja
vauvojen kantamiseen – kaikki tulivat
tosi tarpeeseen kaksosvauvojen kanssa.
-Tuikku

Kävin Napapiirillä lähinnä vuosina 20052007. Ensi alkuun synnytysvalmennuksessa, jonka vetäjä Hanna Hirvonen on
aivan ihanan mainio tapaus! Vauvan
synnyttyä jatkoin lähinnä kantoliinakahvittelijoiden merkeissä. Tavoitteena oli
saada vertaistukea, jota minulla ei ollut
muualta muuttaneena. Osallistuin myös
satunnaisesti sekalaisiin iltakurssituksiin
mielenkiintojeni mukaisesti. Valitettavasti yhtään pysyvää ystävyyttä ei siltä
ajalta jäänyt, toki tuttuja kasvoja näkee
silloin tällöin kun lapset ovat samanikäisiä. Koin Napiksen kahvitteluhetket itselle tärkeänä henkireikänä ja kimmokkeena lähteä kotoa välillä ihmisten ilmoille.
Toivottavasti samankaltainen toiminta
jatkuu siellä edelleen! -Heli

Vanhat muovimatot purettiin talkoilla kesällä
2013.

2011
• Ostetaan kolmas TENS-laite
• Rikki 300 jäsenen raja
• Hannan sisarusmuskari perhekahvilaan
• Pikkuväen kevätmarkkinat
• Ensiaputapahtuma
• Kirpputori kerran kuussa

• Mukana Tulevaisuuskylä-tapahtumassa
• Uutta yleisesitettä painetaan 500 kpl
• Ensimmäinen ryhmänvetäjien tapaaminen
Toiminta-avustus Tampereen kaupungilta: 1500e

